
โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.2  หหองทรช 1

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 นายชชษณกกร  ทองนนอย06053
2 เดดกชายปวรชศ  บกษมงคล06265
3 เดดกชายครรชนะ  สกปปญญบกตร06268
4 เดดกชายอตมรชนทรร  ประดตบเสรชฐ06274
5 เดดกชายจารกกร  ทาบกเรศ06303
6 เดดกชายชานน  ปาธชสกทธชธ06306
7 เดดกชายรพทภตทร  ญาตชสมบบรณร06309
8 เดดกชายปรชนทร  ศรทเลดก06342
9 เดดกชายอภชชตย  สกขเสนาะ06370

10 เดดกชายณตฐนตนทร  วตงมหา06372
11 เดดกชายฐชตชชตย  เหดมวชสตย06408
12 เดดกชายอดชเทพ  ทองไชย06410
13 เดดกชายศตวรรษ  จอมจชตร06411
14 เดดกชายสหภาพ  เฉยฉชว06413
15 เดดกหญชงจชรตชยา  เหมวชพตฒนร06294
16 เดดกหญชงสตรทรตตนร  พานาเรทยง06296
17 เดดกหญชงพรชนก  ภบยาดาว06299
18 เดดกหญชงนรชนทชพยร  รตตนอนตนตร06313
19 เดดกหญชงปฐมพร  ละอองศรท06315
20 เดดกหญชงจทรนตนทร  สารจชตร06323
21 เดดกหญชงพชยดา  บกญวชจชตร06325
22 เดดกหญชงพรทชพา  หตนชตยเนาวร06329
23 เดดกหญชงกกลธชดา  ลชขชตศชลปปกกล06330
24 เดดกหญชงธชดารตตนร  พพทงพตนธร06360
25 เดดกหญชงพชนทกรสกดา  หงษาคจา06365
26 เดดกหญชงจชตรวรรณ  เขตตรจจานงคร06385
27 เดดกหญชงธนตญญา  ผผองวชญญาณ06402
28 เดดกหญชงเนตรนภชส  ตะยะราช06403
29 เดดกหญชงบกษบา  สาระภาพ06404
30 เดดกหญชงดารชนทรร  ถาจตนราช06425
31 เดดกหญชงสชรภตทร  จรทะผา06428
32 เดดกหญชงวชชชตา  ชบราศรท06646

หหองทรช  1  รวม  32  คน ( ช. 14, ญ. 18)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.2  หหองทรช 2

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายกนองภพ  โมฆรตตนร06270
2 เดดกชายภบสชน  ถชทนจจารอง06277
3 เดดกชายวทรภาพ  ดวงแพงมาตร06304
4 เดดกชายอนกพงษร  สาชะรกง06308
5 เดดกชายคามชน  ภบวชนทรร06310
6 เดดกชายอโนเชาวร  แกนวสทนวน06311
7 เดดกชายภบชนะ  อผอนภตกดท06343
8 เดดกชายมรกเดช  ตกผนลจา06374
9 เดดกชายพชทวตส  ยกระตา06377

10 เดดกชายปปยรตฐ  อยบผสกข06378
11 เดดกชายธนากร  ชกมศร06382
12 เดดกชายกฤษดา  เกษรมาลา06405
13 เดดกชายศตกดชธตช  วตฒโน06416
14 เดดกชายณตฐพล  คกราวตน06418
15 เดดกชายธนายกทธ  สทแดงฮวน06423
16 เดดกชายดนกเดช  ทชพยรชาตช06451
17 เดดกหญชงวชชชตา  ถชนวชสตย06292
18 เดดกหญชงกมลภตทรร  ผลผาด06293
19 เดดกหญชงกชตตชยา  องคะกาศ06295
20 เดดกหญชงจรชยา  แหยมกลชทน06297
21 เดดกหญชงพลอยมณท  ตรทโยธา06298
22 เดดกหญชงธนตธพร  แชผมชชทน06316
23 เดดกหญชงจตนทชมา  สมบตตชศรท06320
24 เดดกหญชงกตลยกร  สกดสตมฤทธชธ06321
25 เดดกหญชงกานตชมา  จตทนเพดชร06327
26 เดดกหญชงลตกษชกา  ไมยจชตรร06334
27 เดดกหญชงชนชกานตร  ลจาพาย06369
28 เดดกหญชงธตญสกดา  หาญสชทธชธ06383
29 เดดกหญชงณตฎฐา  แกผนพกฒ06386
30 เดดกหญชงรตชนาท  อผอนบกญมา06396
31 เดดกหญชงอรชยา  โพจชกจตบ06398
32 เดดกหญชงตมชสา  กชทงสาหตส06426
33 เดดกหญชงจารกวรรณ  คงถชทน06430
34 เดดกหญชงรกผงระวท  พตฒนะสาร06431
35 เดดกหญชงลชตา  แสงสกรชยร06432
36 เดดกหญชงแพรนวล  สทนอนชล06638

หหองทรช  2  รวม  36  คน ( ช. 16, ญ. 20)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.2  หหองทรช 3

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายภาณกวตฒนร  พรชะตา06269
2 เดดกชายลชขสชทธชธ  เบาราญ06272
3 เดดกชายไตรภพ  ชาภบมท06276
4 เดดกชายลชขชต  ศชรชระ06301
5 เดดกชายวตชรชศ  บกตรอชนทรร06307
6 เดดกชายถกลเกทยรตช  เทชอกภบเขทยว06335
7 เดดกชายคมกรชช  แสงวชเศษ06336
8 เดดกชายศกภวชทยร  แสงสกข06338
9 เดดกชายจชตรภานก  พรมแสน06339

10 เดดกชายพชทวตส  ดชษเจรชญ06340
11 เดดกชายวตชรวชทยร  การสรรพร06341
12 เดดกชายวทรวกฒ  ภบมชรชนทรร06345
13 เดดกหญชงนภตสสร  ทรตพยรพงษร06280
14 เดดกหญชงพชมพชดา  ใครผนกผนสชงหร06283
15 เดดกหญชงพกทธชดา  บตนโสภา06285
16 เดดกหญชงวาสนา  เคหาจชตร06319
17 เดดกหญชงรดายก  พลเสน06348
18 เดดกหญชงพชชญา  จงภบเขทยว06350
19 เดดกหญชงพเยทยชนก  ยานก06353
20 เดดกหญชงวรฤทตย  ผผานสจาแดง06355
21 เดดกหญชงยลดา  สวาทวงศร06356
22 เดดกหญชงสกพรรณนทยร  กจาเนชดสชงหร06357
23 เดดกหญชงประภตสศร  จารกจชตร06358
24 เดดกหญชงญาณชศา  ดทสวนโคก06359
25 เดดกหญชงพชมพชศา  จงภบเขทยว06361
26 เดดกหญชงยกภาภรณร  พตนธะลท06362
27 เดดกหญชงกรพชน  การสนธชธ06363
28 เดดกหญชงมนตสสชยา  เลชศสงคราม06364
29 เดดกหญชงเพชรลดา  วาจาสตตยร06367
30 เดดกหญชงพตชรชญา  ภบโนนทา06390
31 เดดกหญชงจชดาภา  ตกตตสสา06391

หหองทรช  3  รวม  31  คน ( ช. 12, ญ. 19)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.2  หหองทรช 4

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายจตกรกฤษณร  ศชลาพจนร06267
2 เดดกชายพตชรพล  คจายศ06300
3 เดดกชายจตกรภตทร  ประดตบเสรชฐ06346
4 เดดกชายธนภตทรร  ภารแผนว06347
5 เดดกชายอชศระ  ภบนาเพชร06371
6 เดดกชายโญธนาวตช  อตนสทลา06373
7 เดดกชายภานกพงษร  อรตญวงคร06380
8 เดดกชายจตนทกร  จรเกตก06381
9 เดดกชายธทรภตท  พลกกล06407

10 เดดกชายธรภตทร  ขามเอก06409
11 เดดกชายชยากร  ไลยะบาล06412
12 เดดกชายธนากร  อกปชตย06414
13 เดดกชายวชชยกตมร  พชญญารตกษร06421
14 เดดกหญชงภตทรวดท  ไชยแสน06281
15 เดดกหญชงฐชตาภา  หาระทา06286
16 เดดกหญชงบตณฑชตา  เขตจจานจา06312
17 เดดกหญชงอรปรทยา  ศชลาพจนร06314
18 เดดกหญชงกรนตนทร  สตรอง06318
19 เดดกหญชงศศชธร  คจาตา06324
20 เดดกหญชงสรตนญรพร  โนนใหมผ06331
21 เดดกหญชงศชรชกตญญา  ปราบมลตรท06366
22 เดดกหญชงปณชดา  ทาบกเรศ06368
23 เดดกหญชงรตตนกร  สาระกรณร06384
24 เดดกหญชงนกชวรา  ยกระตา06389
25 เดดกหญชงชตชฎาภรณร  ทะราศรท06392
26 เดดกหญชงปาราวทยร  ราราช06394
27 เดดกหญชงนภตสสร  คจาไสยร06395
28 เดดกหญชงสกกตญญา  ไทยคจานาม06399
29 เดดกหญชงศกรณา  ลตดสวนจชก06434
30 เดดกหญชงมชนรดา  ราชสทมาบกตร06435
31 เดดกหญชงพชชญธชดา  เขตตรจจานงคร06436
32 เดดกหญชงวชภาวท  เทตวงษร06633
33 นางสาวทชพานตนทร  ชชณะรตกษร06643

หหองทรช  4  รวม  33  คน ( ช. 13, ญ. 20)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา



โรงเรรยนสามชชย
รายชชชอนชกเรรยน ปปการศศกษา 2562 ภาคเรรยนทรช 2  ชชชน ม.2  หหองทรช 5

ครรทรชปรศกษา : 1. ..................................................2. ..................................................
ววชา ......................................................................................

เลขททท ชชทอ นามสกกลเลขประจจาตตว

1 เดดกชายจารกวรรษ  ถานาศรท06266
2 เดดกชายณตฏฐากร  ผายเตชะ06271
3 เดดกชายยอดอาวกธ  อยบผสถชต06273
4 เดดกชายธนวตต  ขามเอก06279
5 เดดกชายนพณตฐ  ถชทนจจารอง06302
6 เดดกชายพทรภตทร  พากเพทยร06305
7 เดดกชายเททยนชตย  อรตญเพชทม06375
8 เดดกชายณพงศร  สทหาบตญดชษ06376
9 เดดกชายธทรภตทร  ภบพตนนา06379

10 เดดกชายวทรยกทธ  บกตรศรท06417
11 เดดกชายสกรเสกขร  เหดมวชสตย06422
12 เดดกชายนตนทวตธนร  วตฒโน06450
13 เดดกชายศตกดชธดา  อาบรตมยร06452
14 เดดกชายวทระพล  ทาบกเรศ06637
15 เดดกชายศตกดชธตชนตนตร  ตชสามตด06640
16 เดดกหญชงกณชกา  วทระศรท06289
17 เดดกหญชงศศชธร  อชนทวงคร06322
18 เดดกหญชงรตชนทกร  เหลผาโยธท06326
19 เดดกหญชงกาญจนา  จชนดามล06328
20 เดดกหญชงกวชลทชพยร  แกนวบกญไสย06332
21 เดดกหญชงอารดา  ภบยางสชม06333
22 เดดกหญชงบบรณชณ  นาเคลชอ06349
23 เดดกหญชงสกกตญญา  สทเสน06351
24 เดดกหญชงสรตญธร  โคตรวตงอวน06352
25 เดดกหญชงณตฐณชชา  ถานาศรท06387
26 เดดกหญชงพรพชพตฒนร  ดชษเจรชญ06388
27 เดดกหญชงอมชตา  อนตนตภตกดชธ06393
28 เดดกหญชงพตชรทพร  ภตกดทรตกษร06397
29 เดดกหญชงสกธชดา  นชลคจา06400
30 เดดกหญชงพชรดา  สารจชตร06401
31 เดดกหญชงประภากร  ชมภบจตกรร06427
32 เดดกหญชงกตญจนพร  อรกณโรจนร06429

หหองทรช  5  รวม  32  คน ( ช. 15, ญ. 17)

หนนาททท 1 จาก 1 หนนา


